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 12/41– 61מליאה מספר   ת פרוטוקול מישיב 
 

 בחדר הישיבות.  א"פ תש אבב ה"כ  3.8.21 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים: 

 ראש המועצה וסגן מ.מ.  מר מאיר ואנונו  

 מועצה חברת  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה  מאיר ליאני מר 

 חבר מועצה  רונר יהודה במר  

 חבר מועצה  יגר בועז מר  

 חברת מועצה  משכית לאופר גב'  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 מועצה  תחבר גב' תמי ברששת  

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

   

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  הצטרפה: 

   

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  חסרים: 

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

   

 ר המועצה ימזכ תן י בינד מר ים: נוכח

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 אבי הוסמן מר  

 

 גזבר המועצה 

 
 

 זכר נפטרים.   •

 דיווחי ראש המועצה  •

 

 צילה רשף  – 13/21בקשה לתיקון פרוטוקול 

 

 הצעה לסדר •

 

 מאיר ליאני.  – 2022ון בתקציב צוב סיירת ביטחתק .א

 צילה רשף – קליטההקמת ועדת  .ב

 צילה רשף –ערכות לקורונה בחורף יה, 2021יב עדכון תקצ .ג
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 סדר יום:

 ת דשא סינטטי בבי"ס יעבץ.התקנ  –מהיל  שינוי ת 2107תב"ר   .1

בדרכים,    36,667ע"ס    2122תב"ר   .2 בטיחות  עבור  משרד  ₪70%  במימון 

 התחבורה. 

עון במסגרת  גר  יוכיס  -מליון ₪    20.732  -מליון ₪ ל  11-ב  1934הגדלת תב"ר   .3

 ייעלות. תוכנית הת

עבור הקמת שצ"פים ושדרוג מתקני משחק ברחבי   1,250,000ע"ס    2123תב"ר   .4

 שוב.הי

מ .5 רווחה  בקשת  בסך    –חלקת  השנה,   35,000תמיכה  לראש  למשפחות  סיוע   ,₪

 תמיכות כללי. 

רוטרי   .6 עמותת  תקציב   5,000  -בקשת  למתגייסים,  רחצה  תיקי  רכישת  עבור   ₪

 . יתמיכות כלל

 . 1/21הנחות פרוטוקול ועדת   -ח וודי .7

 אישור הקצאת קרקע/מבנה חב"ד.  .8
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 31.7.21 –  1.7.21ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

כוכבי ברכה, קפל מרטה, אורירון הראל, לוי גאולה, שלדון רייס, בן עזרא אליהו, רינגלר  

 , גול חיים. בו יעקאורי, בנדק שרה, דה פיצוט

 דים את זכרם בקימה.נוכחים מכבועצה והחברי המ

 

 עצה: דיווחי ראש המו

 

שי הקרוב תכן שביום חמיימתחקרים, מפעילים , מגמת עליהמצאים בנ  –ה  רונקו •

אנשי מילואים לסייע  1,000  -כגיוס  לשר הבטחון חתם על צו   .ניידת בדיקהנקבל 

   .נהובמאבק בקור

 

   .רמים המקצועיים בתחום הנוערגול של כלל הגון עלחשו  –נוער  פעילות   •

 

עם נציג  הכשנ ינפגשנו לפנ -DNA נושא איתור צואת כלבים לפי   –צואת כלבים  •

של חוק  עדכוןמורכב משפטית ומצריך גם . הנושא העוסקת בתחום זה מעבדהשל 

ת  וויח לרשיהווה פת הדבר  ,ריית תל אביב תיישם זאתיהעזר. יחד עם זאת ככל שע

 נוספות ואנחנו נבחן הטמעה במרחב שלנו.  

 

 . 13/21ת מליאה עדכון מישיבלבקשות  •

 
 אדניות לבעלי חיים.אפשרות ל תבחן  –במגרשים ציבוריים דיווח ברזיות  .א

היין   .ב ע  –מנהלת פארק  על  ובשל  להציג  מחלקת ההנדסה,  מס  במליאה נשתדל 

 .ההבא

  .פיקוחהת חלק משל דו"ח התפלגות דו"חות  .ג

קיבלנו מראה דעת שחוות    –לזכרונה  שכונת  הצגת מקורות מימון    -  מןהוסאבי   .ד

זור תעשיה בשלב זה. רק אתקציביים אין מקורות    ,₪מליון   100-נדרשים ככי  

 נה. רוזכשכונת הקמת   יכול לסייע במימון

אין .  רשף  השיב לצילהברזלי  יוסי    -נוהל העברת מבני ציבור לתאגיד עירוני   .ה

מנכ"להתייחסות   יערכו  בכל    מועצה.  לשתאגיד  ל  בחוזרי  מול מקרה,  חוזים 

 התאגיד העירוני. 

 

 צילה רשף  –  6.7.21מיום   13/21בקשה לתיקון פרוטוקול   •

 

 המבוקש. יקון להלן הת  וקול.בקשה לתיקון פרוטהתקבלה  –ני ביתן ד

 

 ? ההבין מה את מציעש למבק -דשא זיו 

 ?בשביל לסיים יך צרה תאמן ז מה לא וכמה ותדווח מה בוצע   1.8-ב –צילה רשף 

 

 החלטה: 

 . 13/21מאושר פה אחד תיקון פרוטוקול 
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 .12/21  אין הערות לפרוטוקול

 

 : לסדרות הצע

 

 אני ילמאיר  – 2022העבודה לשנת  טיחות בתוכנית הכללת סיירת הב .א

 

עקב אי הארכת היטל הגבייה כבר בחודש יוני    31.12.20-לה בת הבטחון בוט ירסי .1

 .י מליאת המועצה"ע  20

המועצה נה .2 של  הרגיל  בתקציב  הסיירת  עלות  את  להכליל  סירבה  המועצה  הלת 

 .2021לשנת 

ום שתכלול  לך השנה ולאחר שיחות עם גורמי מקצוע הומלץ על תכנית מינימ הבמ .3

 .צ/ערב"הות אח ע סיירות החל מש 2

 . לשנה מהתקציב הרגיל  ₪יון מל 1.2 -כשל  ה יעלות צפו .4

סוף    .5 להס  2021עד  הנכסים  סקר  משנת    םיתיאמור  גבייהת   2022והחל   תבצע 

כ של  מוערך  ונ  ₪יון  מל  9  -בסכום  הנכסים  מסקר  להיערך תי לשנה  עתה  כבר  ן 

 .סיירותה 2תקציבית ותפעולית להפעלת תוכנית של  

 

 הצעת החלטה: 

במסגעביר  י  מועצההראש   הנחיותי הנחיה  הבטיחות  רת  על  לאחראים  הכלליות  ו 

 הכללת התוכנית בתקציב הרגילו  2022בישוב להיערכות מתאימה לקראת ינואר  

 סקר נכסים. הכנסות   –מקור מימון    .של המועצה

 

 : הטהחל

  מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, צילה רשף, תמי   –לעלות לסדר היום  בעד  

  .ליייקרן א , דודו ברנס,ליאני, יהודה ברונרר , מאיתבר שש

   .זיו דשא -נגד 

 .לעלות לסדר היוםמאושר 

 

 ון מצטרפת לישיבה. ומסל פנינה •

 

דשא   בנושא  מתנגד    –זיו  לדון  המועצלבקשה  שראש  העובדה  זה   הלאור  הוא 

הבקשה .  , לרבות ניוד סעיפיםחליטה לאשר או לאמגיש את התקציב והמליאה מש

למ רלוונטית  זהאינה  הגשת   ,ועד  במועד  רק  לדון  או  להציע  יכולה  המליאה 

הצוו   ובהתאם  עובדתית   .יבהתקצ ב נלא  ועי,  המקצ  תלחוות דעת    2  -יתן להסתפק 

כן  ,  סיירות מ  ים נדרשכמו  ה  ₪מליון    1.2-יותר  ר  מסק  ותהכנס   .נושאלמימון 

סיירת  ה לא אמורה לממן את  נארנו     ר לכך,ומעב  לסכום המוצגיגיעו  נכסים לא  ה

 ., מטרת הארנונה הינה לספק שירותים אחריםיטחוןבה

ליאני   הבטח המועצה    –מאיר  על  זו שאחראית  בישוב.  היא  את מבקש  ון  להפעיל 

 . שיוכהניידת כבר ע
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  פקח עם שוטר, הנושא תוקצב וטרם יצא הפעיל  התקבלה החלטה ל  -צילה רשף   

 לפועל. 

דשא   נער  –זיו  דיוןלא  עם  ע  ך  שהועברה ה  ,וחפיקמחלקת  מנהל  נייני  החלטה 

י שגוהיה  על ידכם  ובדה שמקור המימון שהוצע  עהלא בוצעה בשל  בסוגיית המימון 

 . ליישוםלא ניתן ו

  .של התושביםטחון  י הבחושת  ת ת  א גבר  לתיש הסכמה מלאה שיש    -דה ברונר  והי

חלטה  מומן מהיטל נוסף. מבקש מחברי המועצה לקבל הי  אלהנושא  יש החלטה ש

 ן הסיירת. למימו  קור תקציביטובת התושבים ולמצוא מל

  .בי לא היה רלוונטיקציתהמקור שציינתי הכפי  –זיו דשא 

 

 ה: לטהח

 .לי, יהודה ברונראיי רןק נס,מאיר ליאני, צילה רשף, תמי ברששת, דודו בר –בעד 

  זיו דשא, מאיר ואנונו, פנינה סלומון, משכית לאופר, בועז יגר. –נגד 

 

 שרת. מאולסדר  ההצעה

 

 רשף צילה  –ועדת קליטת עליה הקמת  .ב

 

והעלי הקליטה  משרד  נתוני  משנת    ,העפ״י  יעקב    2,394  -כקלטה    1990זכרון 

 . עולים

המועצה   כי  ממליצים  אנו  הנתונים  קד ועם  תקילאור  ועלת  תעסוק  יליטה  אשר  ה 

 .וליםיה לאוכלוסיית הע בכלל הנדבכים הנידרשים לסיוע/עזרה והנגשת הבירוקרט

 

   :להלן הצעת החלטה

בור )צילה רשף יצנבחרי    2  -, הוועדה תורכב מ  ועדת קליטת עליההמועצה מקימה  

סולו ציבור  נצי  ,(ןמוופנינה  ותיק)אחד  גי    ת ג/ נצי  -  יםמקצועי  מיםוגור  (עולה 

חברתיים  מחה לשירותים  יהיה כינוס    .חינוךהמחלקת    תונציג/ לקה  ראשון  ועדה 

 . 2021אוקטובר  בחודש

 

 החלטה: 

 .לעלות לסדר היוםמאושר פה אחד  

 

דשא   בוועדהמבקש    –זיו  חבר  להיות  ל,  גם  נציג יכול  א את  יהיה  מי  לקבוע  ה 

 .נוסף מהאופוזיציהיף חבר  סוניתן לה רצי , ככל שת ליציההקוא

מי חליט  ה לה ליכו רוצים לשנות את ההרכב המוצע. הקואליציה  לא    –צילה רשף  

 הנציג שלה. 

ביתן   ולק על    –דני  החברים  שמות  את  לקבל  נדרש  הוועדה  את  לאשר  בוע מנת 

 . יו"ר
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נבחרי ציבור   2  -רכב מ, הוועדה תוועדת קליטת עליההמועצה מקימה    -צילה רשף  

וציה  פוזיוא נציגת  ) רשף  הבאהנציג  צילה  במליאה  יוצג  ציבור    גנצי  ,(קואליציה 

האופוז   אחד הבאהותיק  להוע  ,היצימטעם  במליאה  )יוצג    -  יםמקצועי  מיםוגור  (, 

ועדה ראשון כינוס    .חינוךהת  לק מח  תונציג/ המחלקה לשירותים חברתיים    תנציג/ 

 יו"ר הועדה צילה רשף. .2021אוקטובר   ה בחודשיהי

 

 : החלטה

 פה אחד.  תמאושר ההצעה לסדר 

 

 רשף  צילה –  2021והערכות לקורונה חורף שינויי תקציב  .ג

 

, הנ״ל מחייב שינוי  2021יף הקורונה מחייב הערכות תקציבית לחורף  ות נגפשטתה

 . ר העדיפיותבסד

 : וי תקציב נדרששינ  להלן

  .רבעון ד׳ בלבדב מבקר יצבותיר לאור התקיזוז שכר מבק - ₪ 65,000 .א

 

 : הצעת החלטה ןללה

ל ע  ₪  65,000  בסך  2021, הערכות לקורונה חורף  פתיחת שורה חדשה בתקציב

 . תקציב פנוי ממשרת מבקר ןבוחש

 

 החלטה: 

רן קדודו ברנס,  מאיר ליאני, צילה רשף, תמי ברששת,    –ות לסדר היום  לעל בעד  

 .איילי, יהודה ברונר

  ר.ופר, בועז יגלאסלומון, משכית , פנינה ונוואנזיו דשא, מאיר  –נגד 

 

 .לעלות לסדר היוםמאושר 

 

  ?לפעולות  שכרמתקציב ן לנייד  האם ניתשואל את אבי הוסמן,  –זיו דשא 

 יתרה בסעיף העסקת מבקר המועצה.יש  –ף צילה רש

 לי, אבדוק באם ניתן.הנושא לא נבדק מו -אבי הוסמן  

דשא   ב  –זיו  עשתה  לא  למעשה  כי  ומציין  רשף  לצילה  היות  פונה  מעמיקה  דיקה 

קורונהיש    183600780ף  יסעהתקציב  בספר  ו בנושא  יתרה    נהיש  .הוצאות 

והוא מתקצוב המועצה ולא    בתקציב  ף קייםהכס  .₪  70,000של כמעט  תקציבית  

 שכר לפעולות. תקציב   תן להסיטניכמו כן לא  .מתקציב המדינה

ב  תמשר פי שכ   –צילה רשף   הייתה מאו  50%-הדובר קוצצה  כבזמן שלא    ךישת 

 .2021יש עד אוקטובר לגבי משרת המבקר שלא תאו
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 החלטה: 

 .רן איילי, יהודה ברונרק, תמי ברששת, דודו ברנס לה רשף,אני, צי מאיר לי –בעד 

  ן, משכית לאופר, בועז יגר.מו, פנינה סלור ואנונוזיו דשא, מאי –נגד 

 

 מאושרת.  ההצעה לסדר

 

  8לדון בתחילה בסעיף  מבקש  ,  ומאיר ואנונו  בהתאם לבקשתו של מאיר ליאני  –זיו דשא  

 לאחר מכן שאר סדר היום.ו 3 בהתאם לבקשתה של צילה רשף נדון בסעיף ולאחר מכן

 

 החלטה: 

 תחילה.  3-ו 8  ולדון בסעיפים מאושר פה אחד לשנות את סדר היום

 

 . דחב"אישור הקצאת מבנה/קרקע  .8

 

ועדת הה שהמלצ  ישנה  -  ו דשא  זי לחב"דה חלק מהקצאת    קצאות בדברל  מבקש .  מבנה 

 . להציג את המלצת הוועדה

ליאני   בישיבת    –מאיר  ואנונו.  מאיר  ידי  ועל  ידי  על  שנבנה  במתווה  לדון  קודם  מבקש 

ספטמבר    18/20מליאה   ואהחלטהתקבלה  ,  2020מחודש  אותי  למנות  ואנונו   תה    מאיר 

תב המינוי  התאם לכפעלנו ב  מקום.ל בלהתפל ים  שהמבקבין הצדדים  ת פשרה  להביא הצע

  נציגי הקהילה   ,אנשי מקצוע ברשות  ,שבהעם רב המונערכו פגישות עם הצדדים לרבות  ו

עמו  נציגי  ועם  שטרית  הרב  ישברשות  חב"ד.  בתשתי  נו תת  המועו שימוש  של  מבלי  ת  צה 

בלי  ממבנה  ל   הנכנסחב"ד    ותתעמפעילות הרב פרימן,  ות  כבז   ה. המבנה נבנ ל כךע  לשלם

ראש המועצה  של המשתמשים בבית הכנסת,  נוצרו חובות  של הרשות.  כתב מינוי    להקיבש

השיחות עם הרבנים שיקפו   נאסף במהלך החודשים האחרונים.כל החומר שלעיין ב  יכול

ניתן לעבור על סדר היום    אול  רשמתי המלצות   בישוב.  תו עפוגת שו פנימי  ותסוגיות פוליטי 

הק לבכל  עברשור  בשימוהבשל    חובות  וש  חלקל  .מיםבחשמל  באחריות   מועצה  מרכזי 

ביחס  מהחוב    30%כל עמותה תשלם    אלה.  חלק מההוצאותלחובות והיא צריכה לשאת ב

  לרבות הקומה מלמעלה למטה  לשני חלקים  בית הכנסת  כל    אתחלק  יש ל לתקופת השימוש,  

ם  ועירת נשים, מקום לעריכת איר, ספריית קודש, עז שירותיםה  אנושל להתייחס  יה וישנה

הגרלה  לעשו ו  דתיים מביתצד  ת  רילבחת  חלק  תבחר  עמותה  כל  הצדק  .  הכנסת  בה  זה 

 התנערה מאחריותה לנושא. תי. המועצה הדתית האמי

פניות למועצה  נערכו    –נכונה    שהמועצה לא פעלה בנושא החובות לאהטענה    –שא  זיו ד

 הדתית בנושא. 

 

בנוש  אתמעריך    –ואנונו  מאיר   ליאני  מאיר  של  מוכחא,  עבודתו  להשב"ד  את לים  נים 

  חוק חובות למלא ניתן לקבל המלצה    .שירותיםשות לחציית הקומה לרבות  נדרההעבודות  

 ממליץ שהארנונה תשולם בהתאם לשימוש שנעשה.. לחוק ולא בסמכותנוזה בניגוד 

כוון שיש מ   חובותה חלק מל למחיקת  נחה את המועצה לפעות המועצה  מליאת    –ליאני   מאיר

 .לה אחריות להצטברות החוב בכך שלא הפעילה את סמכותה בעניין זה

 י.סבהתאם לשימוש היחל הכ ות לשלם צריכ ותריך לשלם, העמותצחוב   – רופמשכית לא
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דשא   ואמב  –זיו  למאיר  להודות  על  קש  ליאני  ומאיר  שנעשת נונו  שתי   נןיש,  ההעבודה 

,  המליאההיא בלתי אפשרית ולא בסמכות    מחיקת החובותסוגיית  יות בהצעה,  תיבעי  סוגיות

 כפי שנאמר בשיחות  .כות המליאהלא בסמ  יהיאת הקומה השנצות ההמלצה להקגם 

סוק יכולה לעליאני  ומאיר  ואנונו  ל מאיר  עילות שהפ  ,כתב המינוימסירת  מקדימות לפני  

ש במה  ידי  הרק  על  הקצאות.  ומלץ  שוועדת  ואומר  הפומתכן  יאקדים  ירנים  שרד  ה אלא 

 . ועדת הקצאותהמלצת תואמת את א  לנכון לאשר החלטה של

ברזלי   עסהליך    –יוסי  הר ההקצאה  בקומה  רק  הקצאותועד שונה,  אק  בהתאם    ת  פעלה 

כפי שמומלץ על ידי    שר ההליךשיאול  ככ .  שא זהובנ  משרד הפניםחיות  והננוהל הקצאות  ל

חינת אפשרות פשרה  בהובהר ש.  שה בעניין זההבק  ניםפלמשרד ה, תועבר  ועדת הקצאות

  , צעה אחרתצוות המגשרים רוצים להציע הההקצאות.    בוועדתע  במסגרת מה שנקבהינה  

ככל    ,עותצסיות המוד בחינת הסוגיות ההנתוך  את הליך ההקצאה,  יל מהתחלה  צריך להתח

הנדסיתה  נהשיש מחיתכנות  סוגיית  החובות  י.  עמדת מליאת  סמכות  באינה  קת  המועצה, 

בחובהדשהמועצה    היאהמועצה   לשאת  צריכה  פע  תית  ונעשו  המועצה כולו  מול  ולות 

בנושא החודרישת  .  הדתית  אינהמחיקת  חובות  ת עומד  ב  מחיקת  הקשור  בנוהל  בכל   ,

אך מקרקעין בהקצאה    תמשפטי   לא מדובר בסוגייה,  בין העמותות  בהמלצה לבצע הגרלה

 מותהע  תטריירב שו, אין לוככל שידוע לנ   חס לעמותותיות חל באהקצ. נוהל  יליםרלא מג

די מליאת  בהתאם לקריטריונים אשר אושרו על י  מדת בתנאים להגיש בקשה להקצאהשעו

בב  .המועצה המדיון  שטריתתבע  שפטבית  בן  של  טענה  ,'ואח  ירה  עלתה  להם שיש    לא 

  .הקחמנ עתירה מזכיר שה, בקשה להקצאההגישו גם לא הם תה ועמו 

, מקריא את כתב המינוי של ראש כים של העמותהלבדוק את המסמקש  מב  –מאיר ליאני  

מוסכםעצה  מוה פתרון  למציאת  הצדדים  מול  ל  ללא  לפעול  קשר  וללא  ועדת ו הגבלה 

 . ההקצאות

צישה  הפגבמהלך    –ן  ביתדני   בנושא,  מהמלשנערכה  לחרוג  ניתן  לא  כי  ועדת  יינתי  צת 

השנושהקו   הקצאות שעל ועדת  מי  יהימה  לפנות  תצורכי  ונדרש  במידה  משפחות   חרום 

 .מבתיהם

את    בפני המליאהבסיס מקצועי והביאה    על  פועלתשל המועצה,  אות  צעדת הקו  –זיו דשא  

ואנונונייר עמדה    שי  .התהמלצ  ליאנו  של מאיר  ומאיר  , את כל המבנהבו הצעה לחצות  י 

הציע כמ ליאני  מאיר  כן  מהלמחוק    ו  דבר שלחלק  ניתןחובות,  בולדו  א  ויוחלט  .  ן  במידה 

ואף   ביםר  חודשיםיקח  יחדש שהקצאה  הליך  פתוח בל המבנה הרי שנדרש ל להקצות את כ 

אשונה ולהיצמד להחלטת  לחלק קודם כל את הקומה הר  קבל החלטהממליץ ל.  יותר מכך

הקצ לפת ועדת  ובהמשך  חדש  אות  הליך  השנוח  שח  יה.ילקומה  לציין  ייתכן שמשרד  שוב 

י קומה, כי הליך ההקצאה  ל חב"ד להסתפק בחצבקשה שהיאשר את    אלוהפנים לא יקבל  

 .הראשונה בשלמותההיה לקומה 

 הקצאה החלקית. א יאשר את השיתכן ומשרד הפנים לר סבימ –יוסי ברזלי  

,  היועמ"ש של  הסברים  לבהתאם  ו  וותר על חלק מהקומהד מוכנים ל חב" עמותת    –זיו דשא  

מו כן הם  כ  לטה. ת ההחאשיתכן ומשרד הפנים לא יאשר  על כך, ברור לכולם  ניתן להצביע  

ל במוכנים  עלויות  את  כךנממן  על  שיוחלט  ככל  הקיר  שיית  וכרוי,  בהתאם וזאת    ,'ותים 

 .  למליאה לחומר הרקעף ב פרימן שצורהר ההתחייבות של תב כלמ 
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   נו מאיר ואנול אני  ן מאיר ליביסיכום  בהתאם ל  הבאותאת ההחלטות    מבקש להביא להצבעה

 : ועדת ההקצאותו המלצת בן ולאחר מכ

 

בכפוף    ,כולל קומה שניה  ,למעלה למטהמהמבנה  כל  לחלק את  צה  מלימ צה  המוע .1

והקמת שירותים נלווים לרבות    מלני מים וחששעודת  , לרבות הפרקת מהנדסידלב

 . נשים  עזרתו  ספריה

 

 החלטה: 

 . מאושר פה אחד

 

ראשונה  הה  קומ להקצות את ה  ,אותהמלצת ועדת הקצהמועצה ממליצה לקבל את   .2

מסתפקים בחצי של הקומה   הם  בו  הסכמת הרב פריימןתייחסות לבהתאם לה.  בלבד

ם ותישירלרבות    ,לו על עמותת חב"דת החלוקה יחו בעקבו  עלויותהוכל    תונההתח 

 ישור משרד הפנים.עבר לאיו .התקנת שעוני חשמל ומים ו

 

 החלטה: 

  סלומון, בועז יגר. , מאיר ואנונו, משכית לאופר, פנינהדשא זיו –בעד 

 קרן איילי, מאיר ליאני, יהודה ברונר, דודו ברנס. בר ששת,  רשף, תמי צילה –נגד 

 

 שרת. א מאולההקצאה 

   

 

 ר הישיבות ד חיוצאת מפנינה סלומון  •

 

דשא   המועצה   ישיבתמתחילת    שעות  4ועברו  היות    –זיו  חברי  אישור  נדרש  המליאה, 

 אר הנושאים.ריך את הישיבה כדי לדון בשלהא

 

 :יבה ארכת הישהצבעה לה 

 דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר.זיו  –עד ב

 ברנס. דודו  איילי, יהודה ברונר, מאיר ליאני, קרן ששת,  רשף, תמי ברצילה  –נגד 

 

 .ננעלתישיבת המליאה שיבה. ת הי אין אשור להאריך א

 

 יתן ב ינ: דםרש

                                                                              דני ביתן                            דשא זיו                                             
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